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Traga seus parentes para a FioSaúde
Aproveite o período de isenção/redução de carências
em atendimento pela rede: de 3 de agosto a 30 de setembro

Titulares indicam os
planos da FioSaúde
para seus familiares
e ainda ganham
uma ecobag!!!
Confira nesta edição encarte especial, para ser entregue ao familiar
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Traga um familiar para a FioSaúde - veja mais no folheto ao lado!
Aproveite o período de isenção ou redução de carências na rede: 3 de agosto a 30 de setembro
Durante os meses de agosto e setembro, os
titulares poderão inscrever dependentes
na FioSaúde e convidar parentes para fazer
parte dos planos Família, aproveitando o
período promocional de isenção/redução
de carências no atendimento na rede
credenciada.
As informações adicionais estão no
ENCARTE desta edição do jornal, que
mostra detalhes relativos às formas de
inscrição, regras para garantia de
isenção/redução de carências etc.
A promoção também traz vantagens para
trabalhadores de patrocinadoras que ainda
não possuem FioSaúde. Estes também
podem usufruir do período de isenção
/redução de carências em atendimento
pela rede dentro das mesmas regras
relativas a carência no caso dos familiares.

Ganhe sua ecobag!
Brinde disponível para os 100
primeiros titulares que
comparecerem à FioSaúde
(indicando familiares inscritos
entre 03/8 e 30/9).

Em relação a quem já tem FioSaúde, a
Caixa de Assistência ainda oferece uma
vantagem adicional: os 100 primeiros
titulares que comparecerem à sede ou
representação do plano entre os dias 3 de
agosto e 30 de setembro, indicando e/ou
inscrevendo familiares, ganharão uma
ecobag com a logo da FioSaúde!
Lembrando que podem ser dependentes
filhos, enteados, menores sob guarda,
cônjuge ou companheiro(a) do titular. Nos
casos dos planos Família, são admitidos
filhos/enteados que tenham perdido a
condição de dependência, além de
irmãos, primos, cunhados, genros/noras,
pais/padrastos, sogros, avós, bisavós, tios,
sobrinhos, netos, bisnetos e sobrinhos-netos. Veja mais detalhes no folheto
encartado neste jornal.

Listagem de credenciados pode ser impressa pelo site da FioSaúde
Nova formatação permite otimizar a quantidade de papel a ser utilizado, para quem optar
por imprimir a listagem completa
O aplicativo FioSaúde de Bolso garante aos
lizam smartphones (idosos, por exemplo),
beneficiários a visualização pelo celular da
pode imprimir e entregar a eles a lista ou
lista atualizada dos credenciados
Acesse www.fiosaude.org.br/rede
do plano.
Algumas pes2 - Clique no link «Download
soas podem, no
livreto», selecionando o tipo de plaentanto, preferir
no do qual o beneficiário faz parte (3)
imprimir em casa
a listagem atua4 - O arquivo PDF com a listagem
lizada, a fim de
aparecerá no rodapé da tela. Basta
deixar a relação
dar clique duplo no ícone e clicar no
de credenciados
menu de impressão
em papel com
alguns familiares
que não utilizam
BÁSICO
o App disponível
SUPERIOR
para smartEXECUTIVO
phones.
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orientá-los a fazer a impressão.
O site da FioSaúde otimiza o
quantitativo de papel utilizado,
trazendo mais sustentabilidade - ainda mais quando se usa opção de
impressão frente-e-verso.
Confira como imprimir a listagem:
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ESSENCIAL-FAMÍLIA I

Dessa forma, fica
aqui a dica: se
você tem familiares que não uti-

CLÁSSICO-FAMÍLIA II
EXEC ESP-FAMÍLIA III
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4
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Maternidades se organizam para promover atendimento pelo
Projeto Parto Adequado, da Agência Nacional de Saúde Suplementar
Aproveitamos o espaço para divulgar
maternidades credenciadas pela FioSaúde
que foram selecionadas pela ANS para
receberem treinamento no Programa
Parto Adequado:

unidades de atendimento obstétrico,
cujas equipes passaram a ter acesso a
vídeo-aulas e material informativo, além
de convites para reuniões sobre o projeto.
Conforme divulgado
no Espaço da
Qualidade - ANS
(no portal da agência regulatória), o objetivo é
identificar modelos inovadores e viáveis
de atenção ao parto e ao nascimento,
reduzindo o percentual de cesárias
desnecessárias.

Imagem: Wong Mei Teng/sxc

Incentivar o parto adequado, promovendo
a melhor qualidade do cuidado e da
segurança da mulher e do bebê. Este
objetivo vem sendo divulgado pela ANS e
pelo Ministério da Saúde dentro de
resoluções normativas da agência
regulatória que tratam do tema.
O projeto reúne ações, tanto para
operadoras quanto para maternidades
brasileiras. Nesse caso, a FioSaúde passa a
disponibilizar o cartão da gestante e
partograma em sua sede/representação
(que está acessível também no site
www.fiosaude.org.br/CartaoDaGestante).
Em paralelo, a ANS recebeu inscrições de
maternidades interessadas em abraçar a
iniciativa. A partir daí, foram selecionadas

Maternidade do Hospital Pasteur (RJ)
Perinatal Barra e Perinatal Laranjeiras (RJ)
Maternidade do Complexo Hospitalar de Niterói (Nit)
Outras maternidades divulgando apoio ao parto natural:
Maternidade Santa Lúcia (RJ)
Outras maternidades também já divulgaram ações em relação ao atendimento a
gestantes. É o caso da Maternidade Santa
Lúcia, que publicou recentemente
informes na mídia, divulgando seu espaço
exclusivo para parto normal, orientado a
este tipo de atendimento.

Cobertura de próteses odontológicas pela FioSaúde
cedimentos odontológicos - prótese odontológica total (dentadura), está
prevista somente nos planos Clássico/

Diferente dos procedimentos que exigem autorização
prévia (senha), os atendimentos em urgência e
emergência não necessitam desse tipo de liberação.
O beneficiário que precisar desse tipo de atendimento não
precisa se preocupar em entrar em contato com a
FioSaúde. Todos os credenciados da Caixa de Assistência
estão orientados que a autorização deverá ser obtida logo
após o primeiro atendimento ou no primeiro dia útil
subsequente ao próprio - quando este ocorrer no horário
noturno, nos finais de semana ou feriados - garantindo que
os beneficiários sejam atendidos em situações de
emergência ou em internações de urgência, provenientes
do atendimento em prontos-socorros. Exemplos dessas
situações podem ser encontrados em casos de apendicite,
hemorragias graves, dores no peito relacionadas ao
sistema cardiovascular etc.
Beneficiários inscritos no Programa Viver Melhor - FioSaúde
24h (saiba mais em www.fiosaude.org.br/vivermelhor)
contam com um serviço telefônico receptivo através do
número 0800 772 89 88, que oferece apoio em casos de
instabilidade, com suporte ativo em momentos de crise e
acionamento de atendimento domiciliar de urgência em
casos de necessidade.

Família II e Executivo Especial/Família
III, diferente do divulgado no Informativo
FioSaúde 72, de dez-2013/jan-2014.

Boletim Saúde em Suas Mãos
acessível na recepção da
Policlínica e no site da FioSaúde
O Boletim “Saúde Em Suas Mãos” - criado em abril deste ano para
fornecer aos pacientes da Policlínica dicas sobre o bom uso do
serviço próprio oferecido pela Caixa de Assistência -, está na sua
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Atendimentos em
urgência e emergência
NÃO precisam de senha

BOLETIM
SAÚDE EM SUAS MÃOS

Policlínica
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Mais bom humor, por favor!

Encare o lado positivo,
ao fazer um
tratamento médico
Imagem: Miguel Saavedra

ERRATA - Aproveitamos este espaço para
esclarecer aos beneficiários que a
cobertura adicional prevista para os pro-

Nesta terceira
edição do Boletim
Saúde em Suas
Mãos, a Policlínica
FioSaúde convida
você a deixar o mau
humor de lado.
Mesmo que você
tenha resolvido
somente parar por
aqui e tomar um
cafezinho conosco,
está convidado a ler
os textos sobre
saúde e bemestar que têm a ver
com os próprios serviços oferecidos pela Policlínica.
Uma, duas, três visitas ao médico no mesmo mês.
Tirou o glúten, a cerveja do final de semana.
Carboidrato em pequenas quantidades, sem
exagerar. Doce? Nem pensar. Dieta, remédio para
controlar a pressão, exercícios para a respiração.
Restrições, tensões e medicamentos podem nos
deixar mal-humorados – mas só se nos aborrecermos
com isso.

terceira edição e vem tratando de
temas importantes ao
conhecimento de todos. Em junho,
na matéria de capa, convidamos os
leitores a deixarem o mau humor
de lado, a criarem mais
possibilidades e a enxergarem o
lado bom das coisas “ruins”. No
espaço destinado ao profissional
de saúde, a Nutricionista da
Policlínica Fernanda Neves fala
sobre o uso contínuo de Estatina
para controle do colesterol. Não
deixe de ler as edições do boletim,
acessando o link:

www.fiosaude.org.br/saudeemsuasmaos
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FioSaúde contribui para o programa Circuito Saudável, da Fiocruz

Wanessa Natividade, servidora da Fiocruz e coordenadora do Circuito
Saudável, explica a importância do
projeto: «ele tem como base a educação
em saúde, onde dentro desse

FioSaúde presente na feira Fiocruz Saudável
Imagens: Arquivo FioSaúde

Confira as ações de promoção de saúde desenvolvidas
De 25 a 27/5, a equipe da FioSaúde esteve presente na
Feira do Trabalhador da Fiocruz, realizada nas
proximidades do Castelo de Manguinhos. Durante o
evento, o público teve a oportunidade de comparecer ao
stand da Caixa de Assistência para realizar medição de
pressão arterial e dosagem de glicose. Os interessados
preencheram uma pesquisa e participaram do Concurso
Cultural "FioSaúde Trabalhando pela Sua
Saúde" - o qual teve como prêmio uma bicicleta dobrável. O resultado foi divulgado dia 27, na própria feira. A vencedora
foi a trabalhadora Marta Sartori Tavares,
que atua na VPEIC/Fiocruz.

Marta Tavares foi
a ganhadora da
bicicleta dobrável.
FioSaúde: medição
de pressão e glicose.

campo de conhecimento adotamos uma
visão crítica, que tem como um dos seus
alicerces o fortalecimento dos
trabalhadores para saber refletir e agir individual e socialmente - na busca por
estados saudáveis, realizada através de
uma metodologia de aprendizagem. Tudo
isso para promover a saúde e modificar o
perfil de morbimortalidade dos
trabalhadores.»

FioSaúde promovendo
alimentação saudável,
prevenindo sobrepeso
e obesidade

Foco
nas crianças!

Seguindo o calendário de ações de
promoção à saúde, no dia 10 de julho
a FioSaúde esteve presente na
palestra com pais das crianças
matriculadas na colônia de férias da
Asfoc, divulgando a prevenção do
sobrepeso e da obesidade infantil.

Controlando o colesterol
e prevenindo problemas
do coração
De 1 a 30 de junho, a FioSaúde reforçou
a importância dos cuidados com o coração,oferecendo aos seus beneficiários
isenção de participação nos exames de
lipidograma (com seus componentes) e teste ergométrico. O objetivo foi alertar sobre a importância desses cuidados preventivos, tão importantes para a nossa saúde.

Imagem: br.freepik.com

Equipe do Circuito Saudável Fiocruz reunida com
representantes da Policlínica FioSaúde.
Da esquerda para direita: Débora (Fiocruz),
Wanessa (Fiocruz), Danielle (nutrição - FioSaúde),
Juraci (Fiocruz), Flávia (enfermagem - FioSaúde)
e Lorhane (Fiocruz).

O projeto consiste na oferta de
atendimentos nutricionais e, numa etapa
posterior, também numa programação de
atividades físicas orientada - sempre com
foco nos trabalhadores da Fiocruz
selecionados com base em requisitos e
fatores de risco como obesidade, fumo,
sedentarismo.
Para estes, a FioSaúde vai oferecer
atendimento de nutricionistas na Policlínica, que já conta inclusive com a profissional de nutrição Danielle Cardoso
realizando atendimentos restritos ao
programa, a fim de agilizar a agenda
de marcações dentro desta
especialidade do serviço próprio da
Caixa de Assistência.
De acordo com informes divulgados
pelo Nust/Fiocruz, as ações do Circuito Saudável seguirão um cronograma e em 2015 vêm ocorrendo na
Dirac e em Farmanguinhos.

Imagem: Stef/sxc

Investir na melhoria da qualidade de vida
dos trabalhadores da Fiocruz,
incentivando a adoção de hábitos
saudáveis, como alimentação balanceada
e prática de atividades físicas.
Este é o objetivo do projeto institucional
Circuito Saudável - desenvolvido pela
equipe de nutrição do Núcleo de Saúde do
Trabalhador (Nust) da CST/Direh/Fiocruz,
o qual conta com o apoio de parceria da
FioSaúde.

Atenção: em AGOSTO beneficiários terão isenção de participação em exames de dosagem de glicose e de
hemoglobina glicosada!

ANS - nº 41754-8
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Imagem: Billy Alexander/sxc

Folheto distribuído também como encarte do Informativo FioSaúde 80 - Junho-Julho/2015

FioSaúde

Vale a pena fazer parte!

Planos de saúde para familiares e
dependentes dos trabalhadores

Imagem: S Braswell/sxc

Parentes do
trabalhador*
podem ter FioSaúde
*da Fiocruz, da Fiotec, da Asfoc, do FioPrev,
da Caixa de Assistência ou de aposentado/pensionista
(que já esteja inscrito no plano de saúde)

4º grau

3º grau

2º grau

1º grau

- Cônjuge ou companheiro(a)

Filho(a)*
Menor sob guarda/tutela*
Pai/mãe
Enteado(a)*
Menor sob guarda/
tutela do cônjuge
Genro/ nora
Padrasto/ madrasta
Sogro(a)

A FioSaúde (Caixa de Assistência
Oswaldo Cruz) é a operadora de
planos de saúde criada pelos
servidores da Fiocruz. Fundada em
1991, a FioSaúde oferece planos de
saúde com coberturas MÉDICAS e
ODONTOLÓGICAS em consultas,
exames, tratamentos auxiliares,
internações e cirurgias para os
trabalhadores de suas patrocinadoras e também para seus
familiares.
Na Caixa de Assistência Oswaldo
Cruz os parentes dos trabalhadores
têm direito a possuir plano de saú-

de, inclusive aqueles que não são
dependentes.
Para esses parentes, que podem ser
primos, tios, noras, genros,
sobrinhos, cunhados, netos
(confira a lista completa à
esquerda) a FioSaúde conta com os
chamados PLANOS FAMÍLIA (Família
I, Família II e Família III).
Cada um desses planos possui rede
hospitalar específica, com
especificidades também
relacionadas a reembolso e
cobertura odontológica (confira
detalhes neste folheto).

Irmão/ irmã
Neto(a)
Avô/avô
Cunhado(a)
Neto(a) do cônjuge/
companheiro
Avô/avó do cônjuge/
companheiro
Sobrinho(a)
Bisneto(a)
Tio(a)
Bisavô/ bisavó
Sobrinho(a) do cônjuge/companheiro
Bisneto(a) do cônjuge/companheiro
Tio(a) do cônjuge/companheiro
Bisavô/bisavó do cônjuge
/companheiro

Primo(a)
Sobrinho(a)-neto(a)
Trineto(a)

Legenda: Sublinhado - considerado
dependente, observada idade e
estado civil, conforme regulamento
Preto - parentes cuja inclusão é permitida no
Plano Família
* Observar regras para permanência como
dependente
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Saiba mais sobre a FioSaúde

Por que ter FioSaúde?
A FioSaúde oferece muitas
vantagens aos beneficiários de seus
planos de saúde. Confira algumas
delas:
Planos de assistência médica com
cobertura odontológica incluída
Direito a reembolso de despesas
médicas e odontológicas,
conforme regras e tetos previstos
nos regulamentos desses produtos
Planos com internação hospitalar
em acomodações privativas com
acompanhante*
Planos de abrangência nacional
através de rede ampliada - ideal
para quem viaja e precisa de
atendimento fora da cidade onde
reside

Atendimento na Policlínica
FioSaúde (serviço próprio
ambulatorial em diversas
especialidades médicas), no Rio de
Janeiro (situado na própria sede da
Caixa de Assistência Oswaldo Cruz)
Programa FioSaúde Viver Melhor
- Atenção a beneficiários préselecionados para programa de
acompanhamento de pacientes
crônicos
Planos sem restrições de
carências diferenciadas para
doenças e lesões preexistentes
*Nos casos em que não há cobertura da
ANS para acompanhante em internações,
a FioSaúde cobre somente pernoite e café
da manhã para a pessoa que acompanha.

Imagem: Ben Earwicker/sxc
Garrison Photography

Que plano
escolher para
a inscrição
do familiar?*
Analise tabelas

Valores de mensalidades p/cada familiar inscrito

Custeio da FioSaúde:
Mensalidade + participação
Na FioSaúde, os beneficiários pagam
mensalidade (valores da tabela ao lado) e
participação de 20% sobre o custo de consultas,
exames e procedimentos fora da internação - de
acordo com a tabela de preços praticada na
localidade onde é atendido.
O familiar paga através de boleto em seu nome e
o trabalhador (titular) não tem responsabilidade financeira por esse custeio.

Faixa etária

Plano Família I

Plano Família II

00 a 18
19 a 23

130,54

220,59
231,63

34 a 38

137,07
150,12
169,70
202,33

253,68
286,77
341,92

Plano Família III
285,74
302,21
348,07
436,26
547,97

39 a 43

261,07

441,19

686,73

44 a 48
49 a 53

319,81

540,45

863,11

54 a 58

391,61
548,26

661,78
926,48

1.105,35
1.372,28

59 em diante

783,22

1.323,55

1.605,10

24 a 28
29 a 33

Analise diferenças entre os planos

Plano Família I

Plano Família II

Plano Família III

Todos os hospitais do
plano Família I e mais:
Copa D’Or
Rios D’Or
Perinatal

Todos os hospitais dos
planos Família I e II e
mais:
Barra D’Or
Quinta D’Or
São Vicente da Gávea
Pró-Cardíaco

Rede hospitalar
Hospital São Vicente de Paulo (Tijuca)
Hospital São Lucas (Copacabana)
Hospital Pasteur
Hospital e Maternidade Santa Lúcia
Casa de Saúde Santa Therezinha
Hospital Riomar
Hospital Adventista Silvestre
Hospital Nortecor
Casa de Saúde Nossa Sra do Carmo
Hospital Balbino
Amparo Feminino
Centro Pediátrico da Lagoa
Prontobaby
Samci
Hospital de Clínicas de Bangu
Memorial Infantil Botafogo
Hospital Icaraí

Casa de Saúde Santa Bárbara
Hospital Santa Maria Madalena
Amiu Jacarepaguá
Semiu
Tijutrauma
Hospital da Ordem 3ª (São Francisco)
Hospital de Clínicas Mario Lioni
Casa de Saúde
e Maternidade São José (Caxias)
Hospital e Clínica São Gonçalo
HSCOR Caxias (antigo Cotefil)
Complexo Hospitalar de Niterói
Casa de Saúde e Mat Santa Martha
Hospital de Clínicias de Nova Iguaçu
Casa de Saúde Therezinha de Jesus
Maternidade São Francisco
Hosp Adventista Silvestre (Itaboraí)

e outros

Reembolso
(médico e odontológico)

até 1 x a tabela de referência

Cobertura odontológica
Cobertura do rol da ANS em odontologia clínica,
periodontia, endodontia e odontopediatria

até 2x a tabela de referência até 4x a tabela de referência

Coberturas em odonto do
Família I, mais ortodontia
(seguindo o rol da ANS) e
determinadas próteses que
constam em regulamento

Coberturas em odonto
do Família I e II e mais
implantodontia (seguindo
o rol da ANS)

* Inscrições de cônjuges ou companheiros(as) e filhos, menores sob guarda e enteados dependentes do trabalhador são feitas no mesmo plano do titular,
de forma a garantir direito ao per capita do MPOG dos servidores da Fiocruz (auxílio relacionado a parte do custeio destes planos de saúde e dos
dependentes). Nesses casos, os planos para esses familiares podem ser Essencial, Clássico e Executivo Especial. Os titulares dos planos Básico,
Superior ou Executivo também podem inscrever dependentes nesses planos (inclusive econômicos).
Confira mais informações sobre valores de mensalidades desses planos e valores do per capita em www.fiosaude.org.br/TabelasDePrecos
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Quem se inscreve na FioSaúde pode contar com pro
período de isenção/redução de carências na rede!
Basta fazer a inscrição dentro do período promocional

de 3 de agosto a 30 de setembro de 2015

CARÊNCIA ZERO*

em atendimentos na rede credenciada

para quem tem outro plano de saúde de mesma segmentação
*Em inscrições realizadas no período promocional, conforme regras abaixo:
Familiares que possuam outro plano de saúde há mais de um ano
serão contemplados pelas vantagens, seguindo as regras:
- Desde que comprovam possuir outro plano com a mesma segmentação (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia)
- Cumprindo as carências regulamentares (sem redução) para atendimentos de livre escolha (reembolso)

Veja os documentos necessários para
garantir CARÊNCIA ZERO
para atendimento na rede credenciada
É necessário encaminhar à FioSaúde DECLARAÇÃO
ou CÓPIAS DE DOCUMENTOS* emitidos pela empresa
do outro plano de saúde na qual conste:
a - Data de inscrição no plano;
b - informação de que aquele é um plano
regulamentado pela ANS;

1
São
elas:
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Consultas
médicas carência ZERO
para atendimento;

c - descrição da segmentação daquele plano.
Somente serão aceitos casos em que o outro
plano possui especificado na declaração que
se trata de plano ambulatorial e hospitalar com
obstetrícia.

* No caso das cópias de documentos (carteiras, contratos
etc.), estas poderão ser entregues sem declaração emitida
pela outra operadora de plano de saúde somente se
contiverem informações que contemplem todos os itens
(a, b e c) acima descritos.

2
Procedimentos de
diagnose, tratamentos
especializados,
procedimentos e
t e r a p i a s
exclusivamente
ambulatoriais - 30
(trinta) dias ;

3
Internações hospitalares (inclusive serviços de
diagnose e terapia
intrínsecos), remoções não
relacionadas aos
atendimentos de urgência e
e m e r g ê n c i a
e
procedimentos cirúrgicos 90 dias;

4
Consulta inicial,
diagnóstico e
controle das doenças
bucais, radiologia e
manutenção de
prótese odontológica removível 30 dias;

inicial,
co e
oenças
ogia e
o de
odonvível -

Você sabia?
FioSaúde garante
atendimento fora da Região Metropolitana
do Rio de Janeiro pela rede ampliada FioSaúde/Cassi
Quem mora fora do Rio e Grande Rio é atendido
pelos credenciados da rede ampliada
FioSaúde/Cassi (utilizando a carteira fornecida
por aquela operadora).

lidades brasileiras através da Rede Ampliada
Cassi, cujo telefone de contato se encontra no verso da carteirinha da FioSaúde, que
é entregue aos beneficiários do Rio de Janeiro e

Nesse caso, a consulta aos credenciados da rede
ampliada pode ser feita através do site
www.cassi.com.br.

da Região Metropolitana da
cidade.

Os beneficiários que residem em outras
localidades e visitam o Rio e Grande Rio podem
ser atendidos pela rede própria da FioSaúde
através de carta de atendimento solicitada
previamente pelo site www.fiosaude.org.br.
Cariocas que usam a carteira FioSaúde podem
ser atendidos em viagens para outras loca-

Carências reduzidas para
quem NÃO tem plano
similar à FioSaúde
há mais de um ano*

Após o término do prazo do período promocional,
ficam valendo os períodos de carências regulamentares
a serem cumpridas

*Carências reduzidas até o fim do período promocional, somente para atendimentos na rede credenciada

5

6

7

8

Procedimetos
de restauração,
periodontia,
endodontia e
cirurgia dentária 60 dias;

Procedimentos que envolvam próteses
- 90 dias;

Demais
casos - 180
dias;

9 - Partos 180 dias.

Atendimentos de
urgência/emergência, nos termos
definidos no regulamento - 24 (vinte e
quatro) horas;
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Como se inscrever na FioSaúde

Acesse o
site com o
formulário de
inscrição
www.inscricao.fiosaude.org.br

Preencha o
formulário,
digitando os
dados do(s)
familiar(es) a
ser(em) inscrito(s)

Confira os dados,
e imprima o
formulário, clicando no
link de impressão do
termo de adesão

É preciso também digitar o nome completo e nº do CPF do trabalhador da patrocinadora

Confira as telas do site de inscrição:

Faça parte da FioSaúde!
Inscreva-se!

ANS - nº 41754-8

Imagem: Ben Earwicker/sxc

www.inscricao.fiosaude.org.br

Selecione a empresa na qual o titular da FioSaúde trabalha

Digite as informações solicitadas nos campos da tela do computador
Termo de adesão à FioSaúde
Ficha de cadastro de beneficiários da Caixa de Assistência Oswaldo Cruz
Dados do servidor ou empregado das Instituidoras (Fiocruz, Fiotec, Asfoc, FioPrev etc.)
Nome:

CPF:

Dados do beneficiário participante
Nome:
Sexo:

Dados do trabalhador
Dados do familiar

Grau de parentesco:
Masculino

Feminino

Plano:

Nome da mãe:

Continua

Concluir
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No fim, clique em concluir

Clique no link (verde) para imprimir o formulário a ser assinado

Reúna
documentação
necessária
-Cópias de RG e CPF da(s)
pessoa(s) a ser inscrita no plano

Assine o
termo de
adesão
impresso

-Cópia de comprovante de dados
bancários e de comprovantes de
residência desta(s) pessoa(s) ou
dos responsáveis financeiros
-Original/cópia de documentos
que comprovem o vínculo de
parentesco entre o familiar e o
trabalhador

Encaminhe termo de
Adesão e
documentação
à FioSaúde

Não há obrigatoriedade de o
trabalhador comparecer
à FioSaúde junto
com o familiar
Mais comodidade na inscrição!
O encaminhamento pode ser feito pessoalmente à FioSaúde,
ou por portador, pelas caixas de autoatendimento localizadas
na Fiocruz (veja onde em www.fiosaude.org.br/autoatendimento)
ou pelos Correios p/a sede da FioSaúde (veja endereço no verso)

Foto do prédio da Expansão Fiocruz,
onde fica a sede da FioSaúde
Mapa de acesso em:
http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/expansao
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atendimento telefônico -

0800 28 28 878

atendimento@fiosaude.org.br

atendimento pessoal de 2ª a 6ª, das 8h às 17h
SEDE DA FIOSAÚDE - Rio de Janeiro - Central de Atendimento
PRÉDIO DA EXPANSÃO DA FIOCRUZ - MANGUINHOS
Av. Brasil, 4.036 / 3º andar RJ - CEP 21040-361

Representação Belo Horizonte
Fiocruz CPqRR (Fiocruz - Minas)
Av. Augusto de Lima 1715 - Belo Horizonte MG -Tel.: (31) 3295-1118 / 3349-7827

Representação Brasília
Campus da UNB - Direb Brasília - Prédio Administrativo da Fiocruz
Av. L3 Norte - Campus Darcy Ribeiro, Gleba A Brasília DF - Tel: (61) 3329-4540

Representação Manaus
Fiocruz CPqLMD (Fiocruz Amazônia)
Rua Terezina, 476 - sala SEGET - Manaus AM - Tel: (92) 3621-2323

Representação Recife
Campus da Universidade Federal de Pernambuco - Fiocruz CPqAM
Av. Prof. Moraes Rego, s/n - Recife PE - Tel.: (81) 3453-3440 / 2101-2547

Representação Salvador
Fiocruz CPqGM (Fiocruz - Bahia)
Rua Waldemar Falcão, 121 - Salvador BA - Tel.: (71) 3356-2371
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